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ทัศนะเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม 
  
 บุคลากรทางการแพทย เปนผ ู ที่มีความสําคัญและมีบทบาทที่ใกลชิดกับความเจ็บปวยและ
ความตายมากที่สุดวิชาชีพหนึ่ง นอกจากจะมีศักยภาพในการใหการรักษาโดยทั่วไปแลว การมีความรู
เกี่ยวกับการดูแลผูปวยระยะสุดทายและทัศนะเกี่ยวกับเร่ืองความตายไวเปนพื้นฐานรองรับการปฏิบัติ
งานจึงมีความจําเปนและจะละเลยเสียมิได  

ในประเทศไทยที่ประกอบดวยผูคนที่หลากหลายชาติพันธุ ไมวาจะเปนกลุมคนจีน กลุมชาติ
พันธุมง ปะกาเกอญอ ไทใหญ เปนตน บุคลากรทางการแพทยจึงตองมีความรูความเขาใจในการปฏบัิติ
งานใหการรักษาความเจ็บปวยตอคนตางกลุมชาติพันธุดวยความละเอียดออนทั้งทางกาย ใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ ถาเราพยายามเรียนรูวิถีชีวิตผูคนที่ตางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
อยางเขาใจ ก็จะสลายมายาคติจากสิ่งที่เราเคยคิดดานเดียววาผูปวยสรางปญหา เปนอุปสรรคจนเรา
ทํางานยากอยูเสมอก็จะไมมีอีกตอไป  

โดยในบทนี้จะกลาวถึงทัศนะความเรื่องความตายในศาสนาอิสลาม โดยเริ่มบทความดวยการ
ใหความเขาใจเร่ืองหลักการทางศาสนากอน เพราะหลักการเหลานี้จะเกี่ยวโยงกับหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลผูปวยระยะสุดทายและพิธีศพอยางแยกกันไมออก หลังจากนั้นเมื่อใหหลักการสําคัญ ๆ ของ
ศาสนาอิสลามแลว ก็จะดึงงานวิจัยที่ศึกษาจากพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทยเพื่อมาแสดงใหเห็นวา วิถี
ปฏิบัติจริง ๆ มีสวนที่เหมือนหรือแตกตางจากหลักการทางศาสนาอยางไร และมีความเชื่อจากศาสนา
อ่ืน ๆ เขามาเกี่ยวของอยางไร  

 
มุสลิมและวิถีชีวิตทางศาสนาอิสลาม 

กลุมคนไทยมุสลิมหรือคนนับถือศาสนาอิสลาม เปนประชากรอีกกลุมหนึ่งที่มีอยูจํานวนมาก
ในประเทศไทยรองจากคนไทยพุทธ ซึ่งบุคลากรทางการแพทยจําเปนตองเรียนรูทัศนคติเกี่ยวกับความ
ตายของกลุมคนเหลานี้  คนกลุมนี้อาศัยอยูมากที่สุดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตคือ สตูล ปตตานี 
ยะลา นราธิวาส และกระจายอยูในทุกจังหวัดทางภาคใต นอกจากนั้นก็อาศัยอยูตามภูมิภาคอื่น ๆ ใน
ประเทศไทยดวยทั้งทางภาคอีสาน เชนจังหวัดขอนแกน อําเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร อําเภอเมือง 
จังหวัดรอยเอ็ด   ภาคกลาง เชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพฯ (เขตหนองจอก) เปนตน   

นิกายสําคัญของศาสนาอิสลามมีอยู 2 นิกาย คือนิกายซุนนี และ ซีอะห สําหรับชาวมุสลิมใน
ประเทศไทยสวนใหญนับถือนิกายซุนนี เปนนิกายที่ชาวมุสลิมยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลาม 
ตามพระคัมภีรอัล- กุรอาน และพระจริยวัตรของศาสดา  นอกจากนั้นนิกายนี้ยังมีแนวความคิดในขอ
ปลีกยอยของการปฏิบัติศาสนากิจที่แตกตางกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจากการตีความหมายจากพระคัมภีรอัล- 
กุรอาน และคําสอนของศาสดามูฮํามัด ซึ่งมีความแตกตางกันอยู 4 แนวทาง โดยใชนามของผูนําทาง
ศาสนา (อิหมาม) ที่ใชแนวความคิดนี้มาเปนชื่อคือ แนวความคิดและการวินิจฉัยของอิหมามฮานาฟ 
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อิหมามมาลิกี อิหมามซาฟอี และอิหมามฮัมบาลี  ซึ่งชาวไทยมุสลิมสวนใหญในประเทศไทยรวมทั้งใน
ประเทศใกลเคียง ทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ถือตามแนวทางของอิหมามซาฟอี สวนนิกายซีอะห แมจะ
เผยแพรเขาในประเทศไทยมาชานาน แตก็มีผ ู ยึดถือปฏิบัตินอย จากมัสยิด 3,000 กวาแหงในประเทศ
ไทย มีผูปฏิบัติตามแนวทางของซีอะหอยูเพียง 4 มัสยิดเทานั้น (เมธา (มปป.): 17-19) 

ชาวมุสลิมถือวา พระคัมภีรอัล-กุรอาน เปนทั้งธรรมนูญชีวิต และธรรมนูญการปกครองของ
ประเทศมุสลิม เพราะในคัมภีรจะมีทั้งสิ่งที่อนุญาตใหทํา ส่ิงที่หาม การศึกษา การปกครอง เศรษฐ
ศาสตร วิทยาศาสตร นิติศาสตร พาณิชศาสตร สังคมวิทยา แพทยศาสตร ดาราศาสตร ตลอดจนเรื่อง
ของอากาศ ครอบครัว มรดก การตาย ตลอดจนวันโลกดับสลาย ดังนั้นวิถีชีวิตของคนมุสลิมสวนใหญ
ในเรื่องความตาย จึงมีคําอธิบายที่เชื่อมโยงหลักคําสอนทางศาสนาที่สําคัญคือในเรื่อง “หลักศรัทธา” 
และ “หลักปฏิบัติ”  ดังนี้ 

หลักการสําคัญของศาสนาอิสลาม 
1. หลักศรัทธา (รุกนอิมาน) มี 6 ประการ 

1) ศรัทธาวามีพระเจาองคเดียว คืออัลเลาะห (ซุบห) ผูทรงบังเกิดทุกสรรพสิ่งในโลก 
ไมมีส่ิงใดเทาเทียม 

2) ศรัทธาในบรรดามบลาอิกะฮ คือเทวฑูตผูรับใชองคอัลเลาะฮ 
3) ศรัทธาในคัมภีรอัล-กุรอาน ของอัลเลาะฮ ซึ่งมุสลิมทั่วโลกใชเปนธรรมนูญในการ

ดําเนินชีวิต  
4) ศรัทธาในบรรดา ศาสนฑูต (รอซูล) ซึ่งในคัมภีร อัล-กุรอาน ไดกลาวไว 25 ทาน 

โดยทานศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เปนคนสุดทาย  โดยโองการจากพระเจานี้ถูกบันทึกและรวบรวมเปน
คัมภีร เรียกวาคัมภีรอัล-กุรอาน  สวนคําสอนและการปฏิบัติของทานศาสดา ถูกรวบรวมไวอีกสวนหนึ่ง
ตางหาก เรียกวา หะดิษ หรือซุนนะห ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ คือที่มาของคําสอนในศาสนาอิสลาม 
กฎหมายอิสลาม ระบอบการปกครอง เศรษฐกิจ ฯลฯ ตลอดจนยวัฒนธรรมอิสลาม 

5) ศรัทธาในวันสิ้นสุดของโลกมนุษย และการฟนคืนชีพของผูที่ตายไปแลววามีจริง  
6) ศรัทธาในกฎของอัลเลาะห ที่กําหนดสภาวะความเปนไปของมนุษยไววาไมอาจ

หลีกเลี่ยงได แตมนุษยมีอิสระที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีและชั่วไดตามสติปญญาของตน  
2. หลักปฏิบัติ  5 ประการ 

  1) การปฏิญาณตน วาไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลเลาะฮ และศาสนฑูตของพระ
องค 

  2) การปฏิบัติละหมาดวันละ 5 เวลา  แสดงความภักดีตออัลเลาะฮ ดวยกายและจิต
ใจอันบริสุทธิ์   

  3) ถือศีลอดเปนเวลา 1 เดือน ในรอบ 1 ป คือเดือนรอมาฎอน ต้ังแตรุงอรุณไปจนถึง
เวลาตะวันตกดิน และงดกิน ด่ืม งดการเสพเมถุน และหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท การนินทา กลาวราย 
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  4) บริจาคซะกาต (บริจาคทาน) คือ เงินทองหรือทรัพยสินแกคนยากจน หรือผูมีสิทธิ์
รับในอัตรารอยละ 2.5 ตามที่กฎหมายอิสลามกําหนดไว 

   5) เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอารเบีย อยางนอย 1 
คร้ัง (สําหรับผูที่มีความสามารถพอ) 

 
วิธีคิด (Concept) เรื่องความตายและการเปลี่ยนแปลง   
 ศาสนาอิสลามใหความศรัทธาตอพระผูเปนเจาในทุกมิติของชีวิต ตามหลักการอิสลามถือวา 
ความตายของมนุษยมิใชการดับสูญหรือการสูญและสมบูรณกวา ความตายคือการเคลื่อนยายสถานที่
จากโลกหนึ่งไปสูอีกโลกหนึ่ง โดยถือวาเนื้อแทของมนุษยมิใช เรือนรางอันเปนวัตถุ แตเนื้อแทของ
มนุษยคือ “วิญญาณ” (รูห) เมื่อเรือนรางผุสลายไปพรอมความตาย วิญญาณยังคงสภาพอยู และ
เตรียมพรอมสําหรับการเคลื่อนยายไปสูชีวิตในโลกใหม ซึ่งระหวางทั้งสองโลกดังกลาวมีความเชื่อวายัง
มีอีกโลกหนึ่งขั้นกลางอยู นั่นคือ บารซัค กลาวคือหลังจากที่ตายไปเชื่อวากอนที่วิญญาณจะไปยังโลก
ใหมจะอยูในโลกบารซัคกอน บารซัคเปนภาษาอาหรับซึ่งประกอบดวยศัพทคําวา บารา (Barra) และ 
ซากะห (Zakha) ซึ่งหมายถึงเวลาที่เหมาะสมไดเคลื่อนไปและอยูในสภาพที่ไมสามารถจะเดาได บาร
ซัคเปนสภาวะที่วิญญาณไดละทิ้งรางกายที่ตายแลว จิตวิญญาณและรางกายจะถูกแยกออกจากกัน 
รางกายจะถูกฝงอยูในหลุม และจิตวิญญาณจะตกลงไปสูหลุมซึ่งมีลักษณะคลายกัน เชนเดยีวกบัคําวา
ซากะห  ซึ่งแนะใหเห็นวาจิตวิญญาณไมสามารถทําความดีหรือความชั่วตอไปไดอีก  โดยในบารซัคจิต
วิญญาณทุกดวงจะไดรับรางกายใหมชั่วคราว เพื่อที่จะไดรับความรูสึกในใจ ในโทษ หรือรางวัลเปนสิ่ง
ตอบแทนขึ้นอยูกับการกระทําตาง ๆ ที่ผานมาในชีวิต รางกายนั้นจะไมเหมือนกับรางกายแบบกายภาพ   
รางกายบางรางจะสวางและบางรางจะมืด ซึ่งไดตระเตรียมมาจากแสงสวางแหงการทําความดีและ
ความมืดมิดแหงการทําสิ่งที่ชั่วรายของมนุษยนั้น ๆ กลาวคือในเวลาระหวางบารซัคจะเปนวิถีทางสู
รางวัลสําหรับการกระทําของแตละคน (ฮัซรัท มิรซา กูลาม อะรมัด 2539: 156-159) 
 งานบางชิ้นที่กลาวถึงชีวิตหลังความตายที่มีลักษณะคลายกันวา เมื่อพิธีฝงศพเสร็จส้ินลง
วิญญาณของผูตายจะถูกนําไปพํานักไวในสถานที่ซึ่งไมมีใครลวงรูได เรียกวา อลัมบัรซัค (โลกแหงสิ่ง
ปดกั้นขนาดใหญ) (หมัด ดาบีดีน 2545) จากนั้นวิญญาณของแตละคนจะถูกสอบสวน ถูกทําใหหลับ
อยางสบาย หรือถูกทรมาน แลวแตการกระทําของคนจนกวาจะถึงวันกิยามะห (สุวินัย สมันเลาะ 
2545)  

ในแงวิถีชีวิตจริง ๆ บางพื้นที่ เชนจากงานวิจัยเกี่ยวกับคนมุสลิมที่เกาะปนหยี จังหวดัพงังา พบ
วาชาวชุมชนเกาะปนหยีมีความเชื่อวา เมื่อคนตายลงวิญญาณจะออกไปจากราง บางครั้งอาจจะไปใน
ที่ที่ไมเหมาะสมหรือไปโดยหลงวาเปนการไปตามปกติ จึงตองมีการสวด (สวนหนึ่งคือ การอานคัมภีร
อันกุรอาน) เพื่อเรียกวิญญาณใหกลับมารับรูวาตนไดตายไปแลว การสวดจะทําโดยผูรูทางศาสนา เปน
การสวดเพื่อบอกกลาวตักเตือนวิญญาณผูตาย และสวดเพื่อปองกันวิญญาณชั่วรายที่เรียกวา “ชิน” ไม
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ใหเขามาแทรกแซงรบกวนผูตาย (พิทยา บุษรารัตน และคณะ 2544: 100)  ซึ่งตามหลักคําสอนของ
ศาสนาอิสลามจะไมมีความเชื่อเร่ืองผีก็ตาม แตในวิถีชีวิตจริงของชาวมุสลิมเกาะปนหยี กลับพบใน
ลักษณะตรงกันขาม จากคําบอกเลาของผูสูงอายุในพื้นที่พบวา แมหลักการของศาสนาอิสลามจะใหยดึ
มั่นอัลเลาะฮเพียงพระองคเดียวเทานั้น แตในระยะแรกเริ่มชาวบานในชุมชนก็มีความเชื่อหลายอยางที่
ไมแตกตางไปจากชุมชนชาวพุทธ เพราะการขจัดความเชื่อที่ผิดหรือขัดกับหลักศาสนายังไมอาจทําได
หมดจดสิ้นเชิง ความเชื่อเกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ผีสางนางไม และการยึดถือฤกษยาม จึงยังปรากฏอยูคู
กับวิถีการผลิต และการอยูรวมกันของคนในชุมชนตลอดมา เชนเดียวกับชาวมุสลิมที่อําเภอเกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ที่มีความเชื่อเร่ืองผีอยูในชีวิตประจําวันและเกี่ยวของกับพิธีกรรมเพื่อการรักษาความเจ็บ
ปวยดวย (ดูโกมาตร,วรัญญา และชาติชาย 2547) 
 
การใหความสําคัญดานจิตวิญญาณ   

การนับถือศาสนาของชาวอิสลามนั้น ศาสนาเปนเสมือนวิถีทางของจิตวิญญาณที่ชี้นําการ
ดําเนินชีวิตของมุสลิมทุกคน ดังนั้นมุสลิมจึงมีศรัทธาตอวิถีทางของอิสลามและศรัทธาตอพระผูเปนเจา
ในทุกมิติของชีวิต การตายในทัศนะของอิสลามถือวาไมไดเปนความทุกข เปนการพนทุกข หรือเปนการ
เพิ่มทุกข ในอิสลามถือวา การตายคือการกลับสูความเมตตาของพระผูเปนเจา หรือพระอัลเลาะฮ  ซึ่ง
เรียกวา “อายั้ล” ฉะนั้นเมื่อมุสลิมทราบขาวการตายของมุสลิมไมวาจะรูจักหรือไมก็ตาม เขาจะกลาว
ประโยคจากคัมภีรอัล-กุรอานที่มีใจความวา “แทจริงเราเปนของอัลเลาะฮและแทจริงเราเปนผูกลับไป
หาพระองค” 

สวนในเรื่องความเจ็บปวย อิสลามไมไดถือวาความเจ็บปวยเปนเคราะหกรรม หรือความโชคไม
ดี ฯลฯ หากแตเปนความศรัทธาและเชื่อวา ความเจ็บปวยนั้นเปนไปตามพระประสงคของอัลเลาะฮ 
ดวยความเมตตาจากพระองค  ทั้งการเจ็บปวย หรือปรากฏการณตาง ๆ ที่มนุษยไดรับ ลวนแตเปนสิ่งที่
เสมือนขอทดสอบความศรัทธา ความยําเกรง ความหนักแนนอดทนของเขาเหลานั้น  หากแตเขาผูนั้น
ไดรับการตอบแทนจากพระองคอยางมหาศาลทั้งในโลกปจจุบัน และโลกหนาที่เรียกวามะอาด 
(เสาวนีย 2535: 329) 

 
พิธีกรรม แบบแผนการปฏิบัติ และความหมาย 

1. การศพ (ญะนาซะห) 
ทางศาสนาอิสลามมีการแบงศพออกเปน 4 ประเภทเพราะหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการศพแตละ

ประเภทจะมีความแตกตางกันตามไปดวย (ประพนธ 2527: 32-33)  ดังนี้ 
1) ศพ “ซาเอด” คือศพตายเพราะการตอสูเพื่อศาสนา หรือในทางของอัลเลาะฮ จะ

หามอาบน้ําศพและละหมาด ใหนําศพไปฝงไดเลย เพราะถือวาเปนศพที่ตายใน
ทางที่ดีที่สุด 



 5

2) ศพที่ตายปกติ (รวมทั้งตายดวยโรคภัยไขเจ็บ) 
3) ศพทารกที่แทงกอนกําหนด (ผูหญิงแทง) 
4) ศพที่ตายอยางกระทันหัน (รางกายสมบูรณไมเจ็บปวย เชน ถูกฆาตายทันที ตาย

เพราะคลอดลูก รถชน ตกน้ําตาย ฯลฯ 
ซึ่งสวนศพในลําดับที่ 2-4 ใหปฏิบัติดังนี้ 
การจัดการศพ 

   ขอบัญญัติอยางหนึ่งในดานเกี่ยวกับความตาย ถือวาเปนภารกิจสวนมหาชน (ฟรดุกิฟายะห) 
กลาวถึง เมื่อมีมุสลิมตายลง ยอมตกเปนภาระสําหรับผูยังมีชีวิตอยู ตองจัดการศพนั้นใหบรรลุพนไป 4 
ประการคือ 

1. การอาบน้ําศพ 
1) ถาผูตายเปนชาย ผูอาบควรเปนผูชาย ถาผูตายเปนหญิง ผูอาบก็ควรเปนหญิง 

และควรใหพี่นองหรือผูที่ใกลชิดเปนผูอาบให   
2) การลางถูขณะที่อาบ ควรกระทําเบา ๆ  
3) ถาเห็นสิ่งดีงามเกี่ยวกับผ ู ตาย ควรเลาใหผ ู อ่ืนฟง แตถาเห็นส ิ งไมดีควรนิ่งเสีย 
4) อาบน้ําในสถานที่มิดชิด และมีผาปดศพสวนที่ควรปกปดความอาย และวางศพ

ไวบนที่สูง เชน แคร 
5) ชําระลางสิ่งสกปรก (นะยิส) ออกเสียกอน 
6) ใหจุดของหอมเชนกํามะยาน ธูปหอม ในขณะอาบ 
7) การเอาน้ําสะอาดรดใหทั่วรางก็ใชได แตการอาบน้ําที่ดีใหลางกน ลางเล็บ ฟน 

จมูก มือเสียกอน แลวใชหวีสางผมและลางใหสะอาด หลังจากนั้นจึงรดดวยน้ําใบ
พุทราสลับกับน้ําสะอาด 3 คร้ัง หลังจากนั้นจึงเอาน้ําพิมพเสนรดเปนครั้งสุดทาย 

8) ใหอาบน้ําละหมาดใหคนตายดวย ซึ่งใชการละหมาดแบบเดียวกับการอาบน้ํา
ละหมาดของคนเปน 

9) เมื่ออาบน้ําใหคนตายเสร็จแลว ใหเอาสําลีหรือผาสะอาดซับน้ําใหแหง 
2. การหอศพ 

หลังจากอาบน้ําศพใหเรียบรอยแลว  ตองหอผาใหผูตายนั้นดวย โดยใชผาสะอาดเพียงผืน
เดียวซึ่งสามารถปดไดมิดชิดตลอดทั้งรางกาย ไมวาผูตายจะเปนชายหรือหญิง แตการหอผาทีดี่ สําหรบั
ชายควรใชผาหอ 3 ชั้น สวนหญิงควรใชผา 5 ชั้น ซึ่ง 5 ชั้นที่กลาวนี้ไดแก 1) ผานุง 2) เสื้อ 3) ผาคลุม
ศรีษะ หรือชุดสวมละหมาด (ตะละกง) 4-5) ผาหมอีก 2 ชั้น 
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วิธีหอศพ 
1) เอาผาที่เตรียมไว ตัดยาวกวาสวนสูงของผูตายปูลงไป แลวใหเอาของหอม เชนผงไม

จันทรโรยลงบนผา แลวเอาผาผืนที่ 2 ปูทับบนผาผืนที่ 1 เอาของหอมใสลงไปอีกแลวเอาผาผืนที่ 3 ปู
ทับลงไปอีกบนผาผืนที่ 2 แลวใสของหอม  

2) หลังจากนั้นยกศพมาวางลงบนผาใหนอนหงายเหยียดตรง เอามือทั้งสองวางบนหนา
อกโดยใหฝามือขวาทับหลังขอมือซาย เอาสําลีซึ่งโรยหรือคลุกดวยเครื่องหอมเชนผงไมจันทรกับพิมเสน
มาแปะไวตามซอกหรือขอพับของรางกายและที่จมูก ฝามือ ฝาเทา ฯลฯ  

3) หอดวยโดยพับชายผาดานซายตลบมาทางขวา และพับชายผาดานขวาตลบมาทาง
ซายทีละชั้น ๆ จนเสร็จตอจากนั้นจึงรวบชายผาหัวทายคือทางศรีษะและปลายเทาผูกไวทั้ง 2 ดาน และ
ผูกระหวางตัวอีก 2-3 เปลาะ เพื่อกันไมใหเปดออกขณะนําไปฝง 

การวางศพ 
ศพของผูตายหรือที่เรียกวามัยยิตเมื่อนําไปวางยังที่จะทําพิธีละหมาดญะนาซะหนั้น ใหต้ัง

มัยยิตตามขวางของทิศกิบลัต (นครมกกะ) ถาเปนศพผูชายใหหันศีรษะอยูทางทิศใต ถาเปนศพผูหญิง
ใหศีรษะของอยูดานทิศเหนือ  สวนอิหมามนั้น ถาศพผูชายใหอิหมามยืนตรงศีรษะของศพ ถาเปนศพผู
หญิงใหอิหมามเลื่อนไปยืนตรงสะโพกของศพ สําหรับมะมูมนั้นใหยืนหลังอิหมาม โดยตั้งแถวใหตรง
และยืนชิดกัน 
       สําหรับผูที่ทําหนาที่อิหมาม ควรเลือกจากผูที่มีศักดิ์เปนญาติที่ใกลชิดทางสายโลหิตตาม
ลําดับคือ บิดา ปู บุตรชาย หลานชายที่เกิดจากบุตรชาย พี่นองรวมบิดามารดา ฯลฯ   

3. การละหมาดใหศพ (รุกนละหมาดญะนาซะห) 
1) ยืนตรง สําหรับผูที่สามารถยืนได 
2) เนียตพรอมต๊ักบีรอตุลเอียะรอมครั้งที่ 1 
3) ต๊ักบีรอตุลเอียะรอมครั้งที่ 2 แลวอานฟาติมะ 
4) ต๊ักบีรอตุลเอียะรอมครั้งที่ 3 อานดุอาใหผูตาย 
5) ต๊ักบีรอตุลเอียะรอมครั้งที่ 4 แลวใหสลาม 
       วิธีละหมาดใหกับผูตายจะมีความแตกตางระหวางผูตายเปนผูชาย ผูหญิง เด็กชาย หรือ

เด็กหญิง  จะอานดุอาร (คํากลาวขอพร) ไมเหมือนกัน 
      หลังจากกลาวสลามแลวจึงเสร็จพิธีละหมาด ซึ่งตอจากนี้วายิบใหนําผ ู ตายไปฝง และให

เดินตามไปกุโบรกับผูตายดวย สวนผูที่เห็นผูตายถูกนําผานมา ใหยืนรับเปนการใหเกียติจนกวาผูตาย
นั้นจะถูกนําผานไป 
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4. การฝงศพ  
เมื่อละหมาดใหคนตายเสร็จแลว วายิบใหรีบนําไปฝง การฝงนั้นตองขุดหลุมใหลึก พอที่จะ

ระงับกลิ่นที่จะมีภายหลังไดและสามารถปองกันไมใหสัตวรายมาคุยเขี่ยศพนั้นดวยโดยปกติ จะขุดลึก
ประมาณ 2 เมตร กวาง 1 เมตร ยาว  2 เมตร  โดยหลุมที่ขุดทํากัน 2 แบบ 

1) หลุมธรรมดา เหมาะสําหรับพื้นที่ ๆ เปนดินรวนหรือมีน้ําแฉะ เวลาฝงตองเอาศพ
ใสไปหีบแลวฝงทั้งหีบ  

2) หลุมลาฮัด ขุดเหมือนหลุมธรรมดา ใหทุกลูกหลุมเขาไปทางทิศกิบลัต (นครเมก
กะ) ใหมีสวนเวาพอที่จะเอาศพเขาไปบรรจุในสวนนั้นได เมื่อเอาศพเขาไปแลว จึงใชไมกระดานปดปาก
ลูกหลุมที่เวนนั้นแลวจึงกลบดิน วิธีนี้พื้นที่ตองเปนดินแข็งและแหง มิฉะนั้นลูกหลุมจะพังทลายหรือมีน้ํา
ขังแฉะ  

ในการเอาคนตายลงหลุมควรใหญาติพี่นองผูใกลชิดเปนคนชวยเอาคนตายลง
หลุมเชน บิดา สามี บุตร ของผูตายเปนตน 

วิธีฝงศพ 
ใหเอาคนตายนอนตะแคงขวา หันหนาไปทางกิบลัต ใหดินหนุนศีรษะใหสูงเล็ก

นอย และใชดินหนุนหลังไวกันไมใหลม แกเชือกที่ผูกหอออก เมื่อเอากระดานปดลูกหลุมแลว หรือวาง
หีบลงในหลุมเรียบรอยแลว จึงเอาดินกลบและทําดินใหแนน แลวจึงอานบทสวดที่เกี่ยวของใหกับผูตาย 

ขอหามเกี่ยวกับการทําศพ   
-หามเก็บศพไวนาน ตายแลวตองรีบจัดการทําพิธีภายใน 24 ชั่วโมง 
- การมารวมงานศพ ไมมีการวาจางหรือใหสินน้ําใจ ใหคารถแกคนมานมาซญะนาซะฮ 
- หามกออิฐถือปูนบนหลุมฝงศพ หามสรางอาคารใด ๆ แบบฮวงซุย เพราะสุสานเปนของ

สาธารณะ  
- ไมมีการทําบุญสามวัน เจ็ดวัน ทุกวัน ส่ีสิบวัน รอยวัน หรือครบปแผกุศลใหคนตาย บัญชีผู

ตายปดแลว การงาน  ใด ๆ จะไดผลหรือโทษแกผูตายนั้นเนื่องมาจากพฤติกรรมของผูตายเอง  
- ใหผูมารวมงานนําอาหารมาเผื่อแผแกญาติของผูตายเปนเวลาสามวันของความเศราโศก ไม

ใชญาติผูตายตองทําอาหารเลี้ยงคนเปนที่เปนแขกเหรื่อ 
- หามญาติหรือผูใดตีอกชกหัวรองไหโหยหวน 
 

ประเพณีปฏิบัติจริงที่พบในพื้นที่ 
 งานศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวมุสลิมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2542: 101-109) พบวา มุสลิมในพื้นที่ไดแบงยอยออกเปน 4 กลุม มีกลุม
หนึ่งที่ปฏิบัติตามหลักคําสอนอยางเครงครัดคือ มุสลิมกลุมดะววะฮ สวนอีก 3 กลุมมีประเพณีปฏิบัติ
ทั้งที่ทําตามหลักคําสอนและนอกเหนือไปจากหลักคําสอนคือ  
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1) มุสลิมกลุมจุฬาราชมนตรี  
- ผูมาเยี่ยมศพจะรวมทําบุญอุทิศเงินแกคนตายตามอัตภาพของบุคคล  มีการจัดเตรียมของ

แจกแกผูที่มารวมละหมาด โดยสวนใหญจะเปนเครื่องใชในละหมาด เชน สะโหรง หมวก ผาพรม
ละหมาด  หรือเครื่องบริโภค เชนผลไม ขนม นอกจากนี้บางครั้งมีการแจกเงินดวย   

- มีการแจกเงินขณะยกมือขอพรละหมาด การแจกซองพิเศษเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผูตาย 
โดยแจกใหเฉพาะบุคคลที่เห็นวาเปนผูเครงครัดหรือเปนผูนําที่ตนนับถือ เชน อิหมาม โตะครู  

- การอานตะละเก็นหรือตัลกีน คือ พิธีการอานคําสอนเตือนสติตาง ๆ แกผูตาย ดวยขอความ
เปนภาษาอาหรับเมื่อเสร็จแลวก็จะขอดุอาร ซึ่งพิธีอานตัลกีน จะทําเมื่อกลบดินเสร็จแลว โดยมักเชิญผู
นําที่มีคุณธรรม เชน อิหมาม โตะครู คนที่เครงครัด จํานวน 7 หรือ 10 หรือ 15 คน ตามแตเจาภาพ
สะดวกมาทําพิธีอาน  หลังจากเสร็จพิธี ทางญาติผูตายจะแจกสิ่งของที่เรียกวา ซีซอ มักนิยมแจกเปน
จานกระเบื้องใสผลไม หมาก พลู ยาสูบ ขนมหวานบางชนิด  บางครั้งมีซองใสเงินจํานวนหนึ่งดวย 
เปนตน ซึ่งมีความเชื่อวา ความดี จากสิ่งของดังกลาวจะสงผลใหผูตายไดรับผลบุญจากสิ่งของที่บริจาค
นั้น  

-มีการไปรวมรับประทานอาหารที่บานผูตาย หลังพิธีศพแลว บางรายจะประกาศเชิญชวนแขก
ที่มารวมพิธีรับประทานอาหารที่บาน 

- มีการทําบุญใหผูตายเมื่อครบ 7 วัน 40 วัน 100 วัน และ 1 ป บางสวนก็ไมทํา 
2) มุสลิมกลุมกีแซะฮภูเขาทอง 
กลุมนี้จะเชื่อเร่ืองความผูกพันและหวงใยตอสภาพของผูตายในบัรซัค (สุสาน) จึงมีพิธีกรรม

เสริมจากกลุมมุสลิมอ่ืน โดยอางวาไมมีขอหามจากบัญญัติอิสลามในการปฏิบัติเหลานั้นแตอยางใด ได
แก  

- การเขียนที่หนาผากศพดวยคํา  “ตะฮ ลีล” หรือนามของอัลเลาะฮ  ดวยน้ํ า  มาวารด 
(น้ําดอกไม) ที่ไมเจือส่ิงโสโครกใด ๆ  

- การเขียนอายะฮ (โองการ) จากอัลกุรอาน หรือ ดุอาร ใสขวดเล็ก ๆ พอไปกับศพ เปนศิริ
มงคลชวยปกปองวิกฤติการณบางอยางตามความเชื่อของกลุม 

- การจัดละหมาดแกศพครั้งที่ 1กอนที่จะไปละหมาดที่มัสยิดครั้งที่ 2  
- การกลาวหลังละหมาดวามัยยิตนี้ดีไหม ผูคนตอบวาดีพรอมกัน 
- การแจกเงินตอนดุอารหลังละหมาด 
- การเฝากุโบร เปนเวลา 40 วัน นับแตวันที่เร่ิมฝงเรื่อยไปจนครบ 40 วัน โดยจะปลูกเรือน    

เล็ก ๆ อยูบนนั้น กิน นอน ละหมาด ตลอดเวลาที่ต่ืนจะอานอัล- กุรอาน และจะละหมาดบนสุสานแม
จะเปนวันศุกรก็ตาม  

- มีการทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับผูตาย เชนการทําบุญ 7 วัน จะนิยมทําขนมชนิดหนึ่งโดย
เฉพาะเรียกวา ขนมปมปม ซึ่งอธิบายตามความเชื่อของปูยาตายายวา “จะชวยปองกันไฟนรกได “ 
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- การจัดหองไวเพื่อเตรียมไวเฉพาะแกวิญญาณของผูตาย โดยจะเตรียมที่นอนปูไวพรอมเครือ่ง
ใชที่จําเปน ซึ่งมุสลิมกลุมสายเฏาะรีเกาะฮเชื่อวา 40 วัน วิญญาณจะไปกลับ และเวียนมาที่บาน บาง
แหงมีการจุดธูปหอม และโรยแปงไวที่พื้นบาง ๆ เมื่อรุงเชาพบวามีรอยเทา ซึ่งเปนความเชื่ออยางหนึ่ง
ของชาวบาน 

 3) กลุมครูฟอวัดโคก 
กลุมนี้นับถือครูเปนผูนําแนวชีวิต เมื่อมีการตายเกิดขึ้น  ศิษยจึงถือความจําเปนที่จะตองเชิญ

ครูมาทําพิธีขอดุอารใหแกศพ สวนการปฏิบัติเกี่ยวกับศพโดยทั่วไปจะตามหลักคําสอน และจะปฏิบัติ
เหมือนมุสลิมกลุมกีแซะฮภูเขาทอง ในเรื่องการเขียนที่หนาผากศพ และการเขียนโองการ 
  ในแงขอปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมยังมีงานชิ้นอื่น ๆ ที่กลาวถึงการปฏิบัติในพื้นที่ไวดังนี้ 

 งานศึกษาเรื่อง การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจของชุมชนชาวบานแสนสุข จังหวัดสงขลา.          
(ภรณี 2542: 103-104) หลังจากที่ญาติสนิทและเพื่อนบานที่สนิทกับผูตายทราบขาวเรื่องการตาย ทุก
คนจะรีบไปยังบานคนตาย เพื่อปลอบโยนคนที่ยังอยู  นอกจากนั้นชาวมุสลิมจะมีการไปเยี่ยมหลุมฝง
ศพปละครั้งเปนอยางนอย เพื่อเปนการระลึกถึงผูตายในวันทําบุญออกบวช หรือวันตรุษอีดิลฟตรี และ
วันตรุษอีดิลอัฏฮา (วันรายอ) 
 งานศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตไทยมุสลิมชุมชนหนองจอก พบวาในชุมชนมุสลิมหนองจอก ถามีการ
ตายเกิดขึ้นอิหมามจะประกาศทางเครื่องขยายเสียงของชุมชน จากนั้นจึงออกอากาศทางสถานีวิทยุ
ทองถิ่น รายการภาคมุสลิม  คนที่ทราบจะรีบไปชวยงานศพโดยเร็วที่สุด  ญาติพี่นองจะไมตีโพยตีพาย  
เพียงแตรองไหดวยความเสียใจ ในดานความเชื่อ พวกเขาเชื่อวาการตายเปนการลาโลก  หมดโอกาสที่
จะทําในสิ่งที่ถูกหรือผิด แตจะมี 3 อยาง ที่ติดตัวผูตายไป คือ วิชาความรู การบริจาคที่เปนถาวรวัตถุ 
และการที่ลูกของผูตายขอดุอารใหผูตาย นอกจากนั้นแลวชาวไทยมุสลิมที่นี่ ไดถายทอดเกี่ยวกับบท
บัญญัติเร่ืองตาง ๆ ใหแกลูกหลานในการดําเนินชีวิตประจําวัน จนทําใหเปนเหตุผลในการประพฤติ
ปฏิบัติของเด็กในชุมชน ใหเปนไปในทางเดียวกับบทบัญญัติของพระผูเปนเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานความศรัทธา  คือผูปฏิบัติจะตองทําดวยใจที่ศรัทธาซึ่งจะสงผลใหคนในชุมชนเปน “มุมิน” (มุสลิม
ที่มีความพรอม   (รัชนี: 2545) 
 

การสถาปนาความศักด์ิสิทธิ์จากสัญลักษณของความตาย 
 งานวิจัยของ เอี่ยม  ทองดี (2546) เร่ืองอิสลามกับพัฒนาการของชุมชนมุสลิมในบริเวณลุม
ทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2542-2542 พบวา กุโบร (สถานที่ฝงศพ) มักจะเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน 
เร่ิมจากการเปนบริเวณที่ฝงศพของบุคคลสําคัญ ๆ เชน หลุมฝงศพตาตุมมรหุม ที่ชุมชนบานชะรัด 
จังหวัดพัทลุง หลุมฝงศพสุลตานสุลัยมานที่ชุมชนหัวเขาแดง จังหวัดสงขลา เปนหลุมศพที่เกิดขึ้นมา
นานเปนรอยป  มาถึงสมัยปจจุบัน หลุมฝงศพเหลานี้ไดกลายเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ส่ิงที่เกิด
ข้ึนอันเนื่องมาจากความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ก็คือ คนในชุมชนมักจะเรียกบุคคลสําคัญ ๆ ที่อยูในหลุม
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วา “ทวด” ทวดโฮะ ทวดโหม ทวดหุม เปนตน  มีขอถือปฏิบัติวาใครผานไปมาหนาสถานที่เหลานั้น ตอง
แสดงความเคารพออกชื่อ บอกกลาววาเปนใคร มาจากไหน  ไปทําไม ไมเชนนั้นจะเกิดอาหารถูกของ มี
อาเพทตาง ๆ เชน ปวดทอง ปวดหัวหรือไมก็ขัดแยงแตกแยกกันเองในกลุม  
  

การดูแลทางดานสังคม 
 ตามหลักปฏิบัติไดกําหนดมารยาทในการเยี่ยมผูปวยไว(อาศิล ใน ลักษมี (บรรณาธิการ). 
2548: 95-99)   ดังนี้ 

1) ไมควรยืนตรงประตูขณะขออนุญาตเขาหองผูปวย 
2) ควรเคาะประตูแตเพียงเบา ๆ  
3) ไมควรแนะนําตนเองแบบกํากวม เชน พูดวา  “ผมเอง” เปนตน 
4) ไมควรเยี่ยมผูปวยใจชวงเวลาไมเหมาะสม เชน ในชวงเวลาผูปวยตองทานยา ชวงผลัด

เปลี่ยนเสื้อผา  หรือชวงเวลาพักผอน เปนตน 
5) ควรใชเวลาเยี่ยมแตนอย (ยกเวนคนที่มีสัมพันธใกลชิดผูปวยและผูปวยตองการใหอยู 

นาน ๆ ) 
6) หากมีเพศตรงขามซึ่งเปนบุคคลภายนอกในหองดวย ผูเยี่ยมพึงหรุบตาลงต่ําเปนนิจ 
7) ควรถามอาการของผูปวยแตนอย และแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจผูปวย 
8) ควรขอดุอาร (ขอพร) ใหแกผูปวย 
9) ควรพูดใหความหวังแกผูปวย แมจะเปนการปวยหนักที่ไมมีโอกาสหาย แตการขอพรและ

การใหความหวังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปวยที่จะยอมรับสภาพความเจ็บ
ปวยดวยจิตใจที่สงบ 

10) ควรปลอบโยนใหผูปวยมีความอดทน เพราะการอดทนนํามาซึ่งอานิสงสอันยิ่งใหญ 
นอกจากนั้นแลวในเลมเดียวกันนี้ยังกลาวถึงการใหความหวังและการเสริมสรางกําลังใจวา 
การใหญาติหรือคนรอบขางเสริมสรางความหวังและกําลังใจแกผูปวย ใหผ ู ปวยระลึกอยูเสมอ

วา มุสลิมนั้นไมควรยอทอและสิ้นหวังในความเมตตาของอัลเลาะฮ และเชื่อวาพระองคจะชวยขจัดปด
เปาความเจ็บปวยใหหายไปได  ในระหวางการมาเยี่ยมหามนําเรื่องของผูปวยที่เสียชีวิตแลวมาเลาใหผู
ปวยฟง แตควรเลาเรื่องของผูปวยที่รักษาจนหายเปนปกติมาเลาใหฟงเพื่อเปนกําลังใจ  และควรมีการ
พูดชักชวนใหผูปวยทําความดี ละความชั่ว  

การอดทนในการดูแลอภิบาลผูปวย  ญาติผูปวยและผ ู ที่เกี่ยวของตองมีความอดทนในการดูแล
ผูปวย  อยาปลอยปละละเลยหรือทอดทิ้งไมดูแลเอาใจใส โดยเฉพาะถาหากเจ็บปวยเปนระยะเวลา
นาน  เพราะสิ่งที่กระทบจิตใจผูปวยอยางรุนแรงที่สุดคือความรูสึกวาคนนั้นไรคาและถูกทอดทิ้งจาก
ญาติมิตรและพวกเขาคิดที่จะใหพนภาระไปจากตนเสียที ซึ่งตามหลักคําสอนไดบัญญัติไววา คนปวยที่
มีความอดทนตอภาวะความเจ็บปวยที่เกิดขึ้นจะไดรับผลบุญกุศลอยางใหญหลวง สวนคนที่ดูแลคน
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ปวยจะไดรับผลบุญในการอดทนตอการดูแลผูปวยดวย นอกจากนั้นแลวการบริจาคโลหิตเพื่อชวยชีวิต
ผูปวยก็ถือเปนการบริจาคที่ยิ่งใหญ เหมือนไดบริจาคสวนหนึ่งของชีวิตตนแกผูปวย 

 
การดูแลแมหมายและเด็กกําพรา 
การปฏิบัติตอหญิงหมายและลูกกําพราไดมีโองการไวในคัมภรอัล-กุรอานชัดเจน และใหถือ

เปนแนวทางในการปฏิบัติของมุสลิมทุกคน โดยมีความเชื่อวาใครที่ฮุบสมบัติของพวกเขาและขาด
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติตอลูกกําพรา จะถือเปนบาปใหญหลวง และบุคคลใดอุปถัมภล ูกกําพรา
หนึ่งคนหรือสองคน ถือเปนการปฏิบัติหนาที่อยางอดทนและจะไดอยูในสวรรค นอกจากนั้นแลวยังระบุ
ไววาแมหมายและลูกกําพราเปนบุคคลที่อยูในสวนหนึ่งของผูมีสิทธิ์จะไดรับซะกาต สําหรับลูกกําพราที่
มีสมบัติ พระองคก็ไดทรงลงบัญญัติเพื่อปกปองคุมครองทรัพยสมบัติของลูกกําพราไวอยางรัดกุม และ
ไดทรงบอกถึงโทษทัณฑไวอยางรุนแรง  (เสาวนีย 2535; 358-360) นอกจากนั้นในเลมเดียวกันนี้ยัง
กลาวถึงวา ในประเทศไทย มีหลายองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือซึ่งสวนใหญจะ
เปนกองทุนการศึกษา 
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